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Algemeen
De meeste operaties gebeuren onder plaatselijke verdoving.
De ingreep is in het algemeen niet of nauwelijks pijnlijk. De injecties die
nodig zijn voor de plaatselijke verdoving kunnen wat gevoelig zijn, maar de
meeste patiënten vinden het minder pijnlijk dan bij de tandarts. Voor
ingrepen onder plaatselijke verdoving hoeft u niet nuchter te zijn. Indien
u erg gespannen bent, kunt u vooraf een kalmerend middel krijgen. In dat
geval wordt best begeleiding voorzien.
U kan meteen na de ingreep terug naar huis. Een verband op het
geopereerde oog is meestal niet nodig. Het zicht is de eerste uren na de
ingreep soms wat wazig. Daarom voorziet u best een chauffeur of neemt u
het openbaar vervoer.
Doe het de eerste dag na de operatie rustig aan. Daarna mag u alle
normale activiteiten weer hervatten. Wij raden af de eerste twee weken na
de ingreep te zwemmen.
Een zekere mate van vochtafscheiding uit de wonde is normaal, dit wijst
niet op een infectie. Wanneer zich een korst op de wonde vormt, laar u die
best spontaan loskomen.
De zwelling en de blauwe plekken zijn de eerste dagen het hevigst en
nemen in de week daarna geleidelijk af. U kunt de zwelling verminderen
door het geopereerde gebied de eerste 48u goed te koelen met een cold
pack.
De pijn na ooglidoperaties is in het algemeen gering. Mocht u er toch last
van hebben, dan is er geen bezwaar tegen het gebruik van een pijnstiller.
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Functioneel

Entropioncorrectie
Een ooglid kan door laksiteit soms naar binnen draaien, waardoor de
wimpers tegen het hoornvlies gaan schuren en er pijn, irritatie, last van
het licht en een zanderig gevoel ontstaat. Door de krassende wimpers
kan het hoornvlies beschadigd raken, waardoor het zicht blijvend kan
afnemen. Deze aandoening, genaamd entropion, kan met een kleine
functionele ingreep verholpen worden.

Ectropioncorrectie
Een ectropion is een naar buiten gedraaid ooglid. Hierdoor wordt de
rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar, hetgeen cosmetisch storend is.
Vaak is het oog geïrriteerd omdat het minder goed sluit. Soms kan hierdoor
beschadiging van het hoornvlies optreden. Ook kan het oog gaan tranen
doordat het afvoerkanaaltje van de traanwegen geen contact meer maakt
met het oog.
Wanneer een ectropion klachten veroorzaakt, is het verstandig om deze
afwijking met een kleine functionele operatie te laten verhelpen.
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Ptosiscorrectie
Een bovenooglid ptosis is een aandoening waarbij het bovenooglid naar beneden is
gezakt. Hierdoor kan het zicht belemmerd worden of kan een cosmetisch storende
asymmetrie tussen de bovenoogleden ontstaan. Een hangend ooglid (‘ptosis’)
dat op volwassen leeftijd ontstaat, is meestal het gevolg van het losraken van de
aanhechting van deze spier in het ooglid, of van uitrekken van het pezige deel
van de levatorspier. Op zich functioneert de spier dus goed, maar de verbinding
tussen de spier en het ooglid is verslapt.
Deze afwijking kan gecorrigeerd worden door de spier weer vast te hechten
aan de bindweefselplaat in het ooglid. Deze operatie kan best onder plaatselijke
verdoving worden verricht, omdat tijdens de operatie de hoogte van het ooglid
moet worden beoordeeld. Wanneer er een teveel aan huid in het bovenooglid
aanwezig is, moet dit tegelijkertijd worden gecorrigeerd, anders hangt de huid na
de operatie over de rand van het ooglid heen.
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Esthetisch

Behandeling van rimpels
Het product bij uitstek voor de behandeling van rimpels is Botuline Toxine.
Het product verzwakt de spiergroepen die de rimpels veroorzaken. Het is
dus heel belangrijk te weten welke spiertjes rimpels veroorzaken om een
correct en natuurlijk resultaat te verkrijgen. Tijdens de rimpelbehandeling
bestaat de kunst erin een zekere mimiek te behouden en niet alle
spiertjes te verzwakken.
De Botox® injecties zijn veilig en vrijwel pijnloos.
Het maximale effect wordt na 10 à 14 dagen bereikt en houdt 4 tot 6
maanden aan.
Doordat de activiteit van de spieren afneemt, kan Botox® ook voorkomen
dat zich diepe, zichtbare rimpels ontwikkelen en dus preventief werken.

Welke zones komen in aanmerking voor een huidverjonging met
Botox®?
• Fronsrimpels: Het herhaaldelijk fronsen van de wenkbrauwen leidt tot
diepe, blijvende rimpels.
• Voorhoofdrimpels: De horizontale lijnen aan het voorhoofd of
“denkrimpels” zijn een zeer goede indicatie voor Botox®.
• Kraaienpootjes: De waaiervormige fijne expressie rimpeltjes aan de
zijkanten van de ogen.
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Esthetische bovenooglidcorrectie
Het uitzicht van je ogen en oogleden is vaak het eerste wat anderen aan
je gezicht opmerken. Naast hun beschermende functie, zijn de oogleden
ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van je
aangezicht.
Bij een bovenooglid blefaroplastie wordt de overtollige huid verwijderd
(soms ook het overtollige vet), zodanig dat u opnieuw een frissere blik
krijgt.
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Esthetische onderooglidcorrectie
Door de zwaartekracht kunnen ook de onderoogleden opvallend gaan
“hangen” of kan vet vanuit de oogkas naar voor puilen.
Dit kan gecorrigeerd worden door een onderooglidcorrectie.

VOOR
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Dr. Leroux

Het is van groot belang dat u zich laat behandelen door een arts met
doorgedreven specialisatie en uitgebreide ervaring in de oculoplastische
chirurgie.
In ervaren handen is de kans op verwikkelingen zeer beperkt.
Dr. Kathleen Leroux behaalde in 2000 met grote onderscheiding haar
diploma van arts aan de KU Leuven. Tijdens haar specialisatie als oogarts
heeft zij zich bijzonder gespecialiseerd in de oculoplastische
chirurgie. Zij specialiseerde een jaar in Londen (Mayday Hospital,
Croydon). Na haar specialisatie was zij phacofellow en nadien
oculoplastische fellow in het Oogziekenhuis Rotterdam. Zij ging nadien
nog naar Australië om zich te vervolmaken in de oculoplastische
chirurgie. Van 2006 tot 2010 was zij oculoplastisch consulent in het
Middelheim Ziekenhuis Antwerpen.

Terugbetaling van operaties

Esthetische ingrepen worden niet vergoed door de mutualiteit.
Bij functionele ingrepen wordt het grootste deel vergoed door de
mutualiteit. Zelden dragen aanvullende verzekeringen (DKV, AXA, AG) nog
bij in het REM-geld. Dit dienst best vooraf nagevraagd.

Waar gebeurt de ingreep?

De ingrepen vinden plaats in de OKIO oogkliniek, Omleiding 93 in
Herent. Er is een parking voor de patiënten voorzien voor de ingang van
het gebouw.
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U herinnert zich hoe u eruit zag toen u 20 was: eigenlijk zo’n beetje als
nu, maar dan jonger. Het is hetzelfde gezicht, maar het heeft iets aan
vorm verloren.
We erkennen het probleem van huidveroudering en we doen alles om
hun huid te verzorgen, maar een gezonde voeding en levensstijl, sport,
de liters water en dure crèmes volstaan niet meer.
De huid droogt uit en verliest zijn elasticiteit. Het gelaat wordt minder
gaaf en er ontwikkelen zich rimpeltjes.
De huid van de oogleden wordt vaak ‘hangerig’ en de vetpockets die zich
in de oogkas bevinden, worden meer en meer prominent.
Wij stellen enkele therapeutische opties voor, om het effect dat de tijd op
uw gelaat heeft te minimaliseren.
Uiteraard is een goed vooronderzoek van fundamenteel belang, om
voor elke patiënt afzonderlijk de beste behandelingsmogelijkheden te
bespreken.

info@okio.be
www.okio.be

016 23 92 95
Omleiding 93, 3020 Herent
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